Draudzes Apkārtraksts
Apvienotā Londonas latviešu ev. lut. un Miera draudze, 2018. gada vasara (Nr 50)

Sveiciens Apkārtraksta jubilejā! Ir iznācis 50. numurs!
Turpmāk mēs izdosim četrus Apkārtrakstus gadā. Viens būs pilna izmēra
Apkārtraksts ar ziņojumiem par iepriekšējā gada norisēm. Un trīs būs plānāki, kā
šis jaunais Apkārtraksts. Tagad būs jauns Apkārtraksts katram gada laikam!
Šajā vasaras Apkārtrakstā mācītāja mums liek atcerēties Dziesmu svētkus, to
nozīmi mūsu tautai un dziesmas nozīmi mūsu pašu kristīgajā dzīvē. Jaunā
sasaukuma Valdes locekļi iepazīstina ar sevi. Un kā ierasts varēsiet atrast
notikumu kalendāru nākamajam pusgadam.

Draudzes Gana raksts
Dziediet Kungam jaunu
dziesmu, jo Viņš ir darījis
brīnumus! Ps 98:1
Redzi, Dievs mana
glābšana! Esmu drosmīgs
un bezbailīgs! - Man
spēks un mana dziesma ir
Kungs! Viņš man par glābšanu kļuvis!"
Jes 12:2
Latvijas simtgade nav iedomājama bez
Dziesmu svētkiem, ne velti dziedāšana
un dejošana ir pieminēta mūsu valsts
himnā. Dziesmu svētki ir senāki par
Latvijas Valsti, un, sapulcinot un
iedvesmojot tautu, ir veicinājuši valsts
tapšanu. Kā atzinis ievērojamais latviešu
komponists Pēteris Vasks, latviešu
kopdziedāšanas un kora tradīcijas lielā
mērā sakņojas Reformācijas mantojumā,
kas ieviesa draudzes dziesmu
dziedāšanu dievkalpojumā.
Arī korāļi nav radušies tukšā vietā, cauri
gadu tūkstošiem cilvēki savu ticību
izteikuši dziedot. Dziesma saviļņo, vieno
un stiprina vairāk nekā runātais vārds.
Tādēļ vislabāk savu prieku un skumjas,
ilgas un pateicību par mūsu Latviju ir
izdziedāt dziesmā. Cauri nebrīves
gadiem tieši Dziesmu svētki visspēcīgāk

uzturēja apziņu par Latviju, deva drosmi
un atbrīvoja no bailēm. Dziesma atver
sirdis, paceļas pāri ikdienībai uz debesīm,
pretī Dievam.
Dievs visu dara jaunu, nav mitējies radīt
un augšāmcelt. Arī mūsu tauta ir
pieredzējusi viņa brīnumus, par ko gavilēt
un dziedāt slavas dziesmas. Vēl vairāk,
kā kristīgi ļaudis, esam aicināti ļaut Dieva
Gara elpai mūs piepildīt, tā, lai ne vien
mūsu dvēsele, bet visa dzīve skanētu kā
Dieva labestības un mīlestības dziesma.
Kā katrai balsij ir savs skaistums, tā arī
katrai Jēzus sekotāja dzīvei. Taču spēks
un harmonija, kas ir balsīm dziedot kopā,
ir kas vairāk. Tāpat arī tas spēks, ko
veido draudze, kristiešiem kopā izdzīvojot
savu aicinājumu, ir neaizvietojams.
Kad klātienē vai domās būsim Dziesmu
svētkos atcerēsimies arī par savu
piederību daudzbalsīgajai Kristus
draudzei, kurā jāskan arī mūsu līdzdaļai.
Dieva žēlastība ir arvien jauna, Dieva
dziesma ir nākotnes dziesma. Lai mūs
iedvesmo dzejnieka Andreja Eglīša
lūgšanas vārdi no kantātes “Dievs, Tava
zeme deg!”...
… visu rakstu lasiet mūsu mājas lapā
www.draudze.org.uk
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Draudzes priekšnieka Normunda Barona sveiciens
Mīļie brāļi un māsas
Kristū!
Sūtu Jums sirsnīgus
sveicienus kā jaunais
draudzes priekšnieks.
Paldies mīļie draudzes
locekļi par izrādīto uzticību! Ar prieku
uzņemos šo amatu, apzinoties lielo
atbildību gan Jūsu gan Dieva priekšā.
Izsaku arī sirsnīgu pateicību manai
priekštecei Terēzei Bogdanovai, kura
draudzi vadīja tik grūtajā laikaposmā, kad
bija jāaiziet no iepriekšējās baznīcas un
jāmeklē jaunas iespējas, kur noturēt
dievkalpojumus.
Daudzi mani pazīst kā ilggadējo draudzes
„aktīvistu“, kurš turpina darboties dažādās
ar draudzi saistītās jomās. Taču viss
iesākās 2004. gadā, kad es atsaucos
mūsu draudzes jaunās mācītājas Elīzas
Zikmanes aicinājumam iziet Iesvētības
kursam. Tā es ienācu draudzē un 2005.
gada 8. maijā, Rofantas dievnamā, es
kļuvu par pilntiesīgu draudzes locekli. Ar
rūpību glabāju Bībeli, kuru šajā Iesvētību
dienā man uzdāvināja tālaika draudzes
priekšniece Rūta Abakuka. Tad vēl
nenojautu, cik ļoti mana dzīve saistīsies ar
šo draudzi un, ka tā kļūs par tik nozīmīgu
manas turmākās dzīves sastāvdaļu, par
ko esmu ļoti pateicīgs Dievam.
Šā gada 11. martā notika padomes
kopsapulce un vēlēšanas, kuras atnesa
vairākas izmaiņas draudzes padomes un
valdes sastāvā. Pateicība pienākas
bijušajai draudzes valdei un padomei, kas
godam kalpojusi.
Jaunais Valdes sastāvs ir sekojošs:
Normunds Barons – priekšnieks
Šarlote Remese – vietniece, sekretāre,
pērmindere, atbildīgā par Facebook
Skaidrīte Grava – kasiere

Deivids Klārks – kasiera padomnieks
Evija Pelce – datu bāzes administratore
un datu kontroliere
Anna Kipluks-Upton – atbildīgā par
Charity Commision
Inese Briede – tālsakaru aktivitātes
Pilnu Padomes sarakstu skatiet mājas
lapā www.draudze.org.uk .
Papildus jaunajiem draudzes priekšnieka
pienākumiem, es turpinu uzturēt kopīgo
draudžu mājas lapu, izsūtu svētdienas
lūgšanas, gatavoju šo Apkārtrakstu un
pēc
vajadzības
veicu
pērmindera
pienākumus. Laipni lūdzu visus draudzes
locekļus pēc iespējas aktīvāk iesaistīties
draudzes dzīvē. Kā teica apustulis Matejs:
„Pļaujamā daudz, bet strādnieku maz,
tādēļ lūdziet pļaujas Kungu, lai viņš sūta
strādniekus savā pļaujā” /Mt 9:37-38/.
Ir jauki redzēt, ka iknedēļas lūgšanas,
kuras mēs ar mācītāju iesākām pirms
deviņiem gadiem turpina pastāvēt.
Ir arī patīkami, ka turpinām ierasto
tradīciju, un pēc dievkalpojumiem kopīgi
pakavējamies sadraudzībā pie kafijas
tases. Mūsu dievkalpojumu apmeklētāji ir
jau ieraduši, ka pēc dievkalpojumiem es
un Šarlote stāstām par savu svētceļumu
pa Svēto zemi.
Neskatoties uz to, ka skaitliski mūsu
draudze nav nemaz tik maza, reāli mūsu
dievkalpojumus apmeklē labi, ja daži
desmiti cilvēku. Lai aicinātu jaunus
draudzes locekļus, plānojam tālāk attīstīt
mūsu klātbūtni digitālajā informācijas
telpā. Plānosim dažādus izbraukumus un
ekskursijas.
Sirnīgi
pateicos
visiem
draudzes
locekļiem, kuri ar savu mīlestību un
pašaizliedzību turpina kalpot un atbalstīt
tik nozīmīgo draudzes darbu Dieva druvā!
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Priekšnieka vietniece Šarlote Remese iepazīstina ar sevi
Es dzīvoju, strādāju un
studēju Lielbritānijā 10
gadus.
Es
esmu
kvalificēta un reģistrēta
pieaugušo
medmāsa
Lielbritānijā. Es kalpoju
draudzē kā pērmindere jau četrus
gadus. Pērmindera pienākumi ir daudz
un ir nepieciešama citu draudzes
locekļu palīdzība, kā arī iesaiste. Laipni
aicinu draudzes locekļus pievienoties
pērminderu pulciņam. Savas darbības
laikā draudzē veicu daļu sekretāres
pienākumu, kā piemēram, protokolēju
draudzes valdes sēdes. Kopš jaunā
draudzes padomes sasaukuma 2018.
gada martā, es turpinu darboties valdē.
Turpinu pildīt draudzes priekšnieka
vietnieces pienākumus arī jaunajā
draudzes padomes sasaukumā. Savas
darbības laikā esmu divas reizes
pārstāvējusi mūsu draudzi LELBāL
Lielbritānijas
sinodēs,
ziņojot
priekšnieku ziņojumus. Piedalījos 68.

sinodē, kura norisinājās “Straumēnos”
un 69. sinodē Bradfordā. Nākamgad
70. sinode norisināsies Londonā. Kopš
jaunā draudzes sasaukuma es esmu
pārņēmusi draudzes Facebook mājas
lapas administrēšanu. Ja Jums,
draudzes locekļi, rodas idejas par
Facebook mājas lapas uzlabošanu vai
pilnveidošanu, tad lūdzu informējiet
mani.
2017. gada martā kopā ar ilggadējo
draudzes locekli Normundu Baronu,
apceļojām Svēto Zemi (Izraēlu) un pēc
dievkalpojumiem
turpinām
pulcēt
draudzi uz pārdomām par svētajām
vietām un mācību, ko mums tas Kungs
ir atstājis Bībelē.
Laipni aicinām
draudzi
uz
turpmākajiem
dievkalpojumiem
Londonā
un
sadraudzību pēc dievkalpojumiem, un
pie kafijas tases turpināt iepazīt to
Kunga mācību.

Sveiciens no draudzes kasieres Skaidrītes Gravas
Kā baznīcas kasiere
sāku kalpot no 2018.
gada 11. marta, kad
pilnsapulcē
draudze
uzticēja man veikt šo
pienākumu. Lielbritānijā
esmu kopš 2009. gada novembra, kad
zināmu iemeslu dēļ vajadzēja pamest
Latviju. Lielbritānijā kalpoju ebreju
ģimenēs un esmu jau pensijā. Esmu
beigusi LLA Ekonomikas fakultāti
Jelgavā un vairāk kā 30 gadus Latvijā
strādāju
galvenās
grāmatvedes
amatā.

Laipni lūdzu tos draudzes locekļus, kuri
vēl nav nokārtojuši ikgadējo draudzes
locekļa nodevu, kas sastāda £20.00, to
drīzumā izdarīt. Vēlos mīļi atgādināt
draudzes locekļiem, ka ir iespējams
nodevas un ziedojumus iemaksāt
izmantojot internetbanku, aizpildot
"standing
order"
anketu,
veikt
maksajumus NatWest bankā vai arī
nosūtot čeku uz:
United London Latvian Lutheran Church
c/o International Lutheran Student Centre
30 Thanet Street
London
WC1H 9QH
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Notikumi nākamajā pusgadā
JŪLIJĀ
Svētdien, 15. jūlijā plkst. 14.00 - Dievkalpojums
Svētdien, 29. jūlijā plkst. 14.00 - Dievkalpojums
AUGUSTĀ
Svētdien, 12. augustā plkst. 14.00 - Dievkalpojums
Dievkalpojumu vada prāv. Dr.Andris Abakuks
SEPTEMBRĪ
Svētdien, 2. septembrī plkst. 14.00 – Dievkalpojums
Svētdien, 23. septembrī plkst. 14.00 - Dievkalpojums
OKTOBRĪ
Svētdien, 14. oktobrī plkst. 14.00 - Pļaujas svētku dievkalpojums
Piedalās Londonas latviešu koris
Svētdien, 28. oktobrī plkst. 14.00 - Dievkalpojums
Trešdien, 31. oktobrī plkst.19.00 - Reformācijas dienas dievkalpojums
angļu valodā kopā ar citām Luterāņu draudzēm
NOVEMBRĪ
Svētdien, 11. novembrī plkst. 14.00 - Lāčplēša dienas dievkalpojums
Sestdien 17. novembrī, svētbrīdis Valsts svētku sarīkojumā (laiks tiks izziņots vēlāk)
Adrese: St Marylebone Parish Church, NW1 5LT
DECEMBRĪ
Svētdien, 9. decembrī plkst. 14.00 - Adventa laika dievkalpojums
Pirmdien, 24. decembrī plkst. 14.00 – Ziemsvētku vakara dievkalpojums
Dievkalpojumi parasti notiek Zviedru baznīcā, 6 Harcourt Street, London W1H 4AG
Dievkalpojumus vada draudzes mācītāja Elīza Zikmane, ja nav izziņots citādi.
2018. gada 25. maijā stājās spēkā GDPR personīgo datu aizsardzības likums.
Mums Jūsu personīgo datu aizsardzība ir ļoti svarīga. Jūsu dati tiek uzglabāti drošībā un aizsargāti likumā
noteiktā kārtībā, ievērojot Jūsu tiesības. Tie netiek nodoti trešajām personām. Tie tiek izmantoti tikai, lai
informētu Jūs par Av. Londonas ev. lut. un Miera draudzes notiekošajām aktivitātēm un citu ar draudzi
saistošu informāciju, ieskaitot Apkārtraksta un lūgšanu izsūtīšana.
Ja turpmāk vairs nevēlaties saņemt no mums informāciju, lūgums to mums paziņot rakstot uz United London
Latvian Lutheran Church, c/o International Lutheran Student Centre, 30 Thanket Street, London WC1H
9QH vai arī sūtot e-pastu uz latviesudraudze@googlemail.com .
Mēs uzglabāsim Jūsu personīgos datus tik ilgi, kamēr Jums būs saistība ar mūsu draudzu. Jūs jebkurā laikā
varat mums attteikt savu datu lietošanu.
Pateicamies MBE MAIL BOXES ETC Weybridge filiālei
par ziedojumu drukāt šo Apkārtrakstu

4

